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لبنان :الفراغ ينتظر ( ...تتمة �ص)1

جيش االحتالل المأزوم ،العاجز عن فرض روزنامة حربه،
والعاجز عن دفع فاتورة وقف النار ،يخترع وقفا ً للنار لساعات
لمنح قوة إضافية لمساعي التهدئة.

ال رئيس قبل 2015
والمجلس يتحضر للتمديد

وفيما أدى الرئيس السوري بشار األسد قسم اليمين الدستوري لوالية
ثالثة في قصر الشعب واعدا ً بالتأسيس لمرحلة جديدة في سورية ،ال
ي��زال الشغور الرئاسي ال��ذي حط رحاله في قصر بعبدا في  25أيار
مستمراً ،وانعكس تعطيالً للمجلس النيابي وتعليقا ً لجلسات مجلس
الوزراء.
وأكدت مصادر وزارية في  14آذار لـ«البناء» أن ال انتخابات رئاسية
قبل ع��ام  ،2015الفتا ً ال��ى أن��ه ك��ان من المفترض أن تدفع األح��داث
العراقية اللبنانيين إلى انتخاب رئيس للجمهورية ،إال أن الذي حصل
كان العكس.
وشدد المصدر الوزاري على أن أسماء عدة مطروحة لسدة الرئاسة
أبرزها قائد الجيش العماد جان قهوجي ،وسفير لبنان في الفاتيكان
جورج خوري الذي يحظى بدعم الفاتيكان ،مشيرا ً في الوقت عينه إلى
أن الحظوظ المرتفعة تبقى لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة .وشدد
المصدر ال��وزاري على أن المجلس النيابي يتحضر للتمديد لنفسه
سنتين ونصف ،مشيرا ً إلى أن وقع التمديد هذه المرة لن يتعاطى معه
الشعب اللبناني كالتمديد األول.

فرنجية :ال خوف من الفراغ
مررنا بظروف أصعب

وبحث البطريرك الماروني بشارة الراعي مع رئيس تيار المردة
النائب سليمان فرنجية ،خالل خلوتهما في الديمان ،في مجمل األوضاع
السياسية الراهنة ال سيما االستحقاق الرئاسي وتطورات المنطقة.
وأكدت مصادر بكركي لـ«البناء» أن زيارة فرنجية للديمان هي زيارة
رفع عتب أكد خاللها رئيس تيار المردة للبطريرك الراعي ضرورة عدم
الخوف من الفراغ ال سيما أننا مررنا بظروف أصعب من التي نمر بها.
وشدد على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية لديه كتلة نيابية كبيرة
تعكس قوته على األرض.
وشدد الراعي لفرنجية بحسب المصادر على أن البلد بدأ ينهار ويجب
اإلسراع في انتخاب الرئيس وإنهاء حالة الفراغ وعدم انتظار تطورات
المنطقة ،فرد فرنجية قائالً« :هذا الموضوع أكبر مني وأنا ال أقرر فيه».
وانتقد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبالط عجز القوى
المركزية عن االقتناع بأهمية الوصول إلى تسوية تبدأ من الرئاسة
وتنسحب على كل الملفات تحصينا ً للبنان الذي ينعم بوضع أفضل
بكثير من سورية والعراق.

كلمة للحريري غدا ً

إلى ذلك ،يلقي الرئيس سعد الحريري الذي اجتمع بعدد من قياديي
تيار المستقبل في السعودية ،كلمة عبر الشاشة في اإلفطار المركزي
ال��ذي يقيمه «التيار» في البيال غ��دا ً الجمعة ،سيتناول فيها ملف
االستحقاق الرئاسي.
ووفق مصادر مق ّربة من الحريري فإن ليس هناك من مبادرة بالمعنى
الواسع للكلمة ،إنما هناك بعض األفكار يجري تفصيلها بالتشاور مع
أطراف  14آذار .وأوضحت أن هذه األفكار تنطلق من أمرين رئيسيين،
تنصب الجهود واالتصاالت لتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية
األول أن
ّ
عبر تذليل الصعوبات التي تعيق عملية االنتخاب ،ألن انتظام البلد يبدأ
من انتخاب الرئيس .والثاني تقديم بعض األفكار إلقرار بعض الملفات
الضرورية سواء عبر مجلس النواب أو الحكومة.
في غضون ذلك لم تبرز أي بوادر حلحلة تشير إلى إمكانية عقد جلسة
تشريعية إلقرار ما تبقى من بنود السلسلة ،وصرف الرواتب واألجور
لموظفي القطاع العام وإصدار سندات باليوروبوند.
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب غازي يوسف لـ«البناء أن تيار
المستقبل مستعد للنزول إلى مجلس النواب لمناقشة الموازنة ،داعيا ً
الحكومة إلى إحالتها إلى المجلس النيابي .وشدد المصدر على أن قطع
الحساب يتطلب قطع حساب لعام  2012الذي وعد وزير المال علي
حسن خليل بالحصول عليه مستندا ً إلى سندات الخزينة التي دفعت،
معتبرا ً أن من حصل على قطع حساب لعام  2012بإمكانه الحصول
على قطع حسابات للسنوات التي تلت عام .2005
وأكد مصدر نيابي مطلع في تكتل التغيير واإلص�لاح لـ«البناء» أن
محاولة الربط بين صرف الرواتب وقطع الحساب يهدف إلى إعطاء
رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ب��راءة ذمة عن  11مليار دوالر
التي صرفت في عهده.
وأشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير إلى أن ما تض ّمنه
بيان كتلة «المستقبل» يؤشر إلى مدى التعاطي السلبي للكتلة مع
االستحقاقات المعيشية والمالية .وأوضحت أن رئيس مجلس النواب
نبيه بري جاهز للدعوة إلى عقد جلسة تشريعية عندما يجد أن الكتل
المقاطعة للتشريع ج��اه��زة لحضورها .وبالتالي فعندما يحصل
توافق على كل الملفات التي ستبحثها الجلسة سيدعو مكتب المجلس
لالنعقاد.

وفي السياق ذات��ه ،علمت «البناء» أن لقاء الرئيس سالم مع وزير
ُفض
المال علي حسن خليل والذي تر ّكز على موضوع قوننة األجور لم ي ِ
إلى مخرج لكيفية حل هذه المسألة في ظل رفض كتلة «المستقبل»
النزول إلى مجلس النواب إلصدار قانون بهذا الخصوص .وقالت« :إن
الوزير خليل أكد على موقفه الرافض التوقيع على صرف األجور من
دون إصدار قانون لذلك» .وأشارت مصادر معنية «أن ال حلول في األفق
لهذه القضية ،علما ً أن الوزير خليل كان أثار هذا الموضوع مع سالم منذ
تشكيل الحكومة».

غريب :الثورة االجتماعية
حاجة وطنية

نقابياً ،لوحت هيئة التنسيق النقابية التي اعتصمت أمام التنظيم
المدني أمس بالتصعيد إذا لم تق ّر السلسلة قبل األول من آب .وأكد
رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب لـ«البناء» أن عدم تصحيح
االمتحانات يعني الوقوع في المحظور .وإذ دعا المسؤولين إلى تحمل
مسؤولياتهم ،دعا الشعب اللبناني إلى التحرك للدفاع عن حقوقه،
معتبرا ً أن ال��ث��ورة االجتماعية هي حاجة وطنية في ظل الالمباالة
والتسويف من قبل السياسيين.
ودق غريب ناقوس الخطر بأنه لن تكون هناك رواتب للقطاع العام
والقطاع العسكري من دون إقرار بعض المراسيم في المجلس النيابي
داعيا ً الطالب واألهالي والموظفين والقوى التي تريد فعالً إعطاءنا
السلسلة إلى النزول إلى الشارع والتوحد حول هيئة التنسيق النقابية
ال سيما أن السياسيين يمتنعون عن النزول إلى المجلس النيابي إلقرار
السلسلة فيما سيسارعون إلى النزول إلى ساحة النجمة للتمديد.

بو صعب :لن أوقع
أي إفادة مدرسية

فيما أعلن وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الذي شارك
الطالب في اعتصامهم أمام وزارة التربية لـ«البناء» أن البلد سيقع
في المحظور بعد أربعة أي��ام إذا لم تقر السلسلة ،ألن عدم تصحيح
االمتحانات سينعكس سوءا ً على الطالب الذين يريدون أن يستكملوا
الدراسة الجامعية في الخارج .وشدد بوصعب على أنه لن يوقع أي
إفادة مدرسية حتى لو توافقت الكتل السياسية على ذلك.

ال مجلس وزراء
من دون ملف الجامعة

وفي ملف الجامعة اللبنانية ،أكد وزير التربية أن عودة العمل لمجلس
الوزراء لن تكون إال عبر ملف الجامعة اللبنانية الذي وضع على جدول
األعمال ،ولم يعد باإلمكان تحاشي ذلك .وإذ أشار إلى أنه على تواصل
مستمر مع وزير االقتصاد آالن حكيم ،أكد بو صعب أن اللقاء سيحصل
عندما يتبلور حل لملف العمداء ،مشيرا ً إلى أن إصرار الحزب التقدمي
االشتركي على إبقاء الدكتور بيار يارد في منصبه عميدا ً لكلية الطب،
يقابله رفض من حزب الكتائب على بقاء يارد.

اتصال بين فلسطينيين في قطاع غزة
ومن أطلق الصواريخ من جنوب لبنان

أمنيا ً رص��دت االستخبارات األجنبية اتصاال ً بين فلسطينيين في
قطاع غزة والفلسطينيين االثنين اللذين أقدما على إطالق الصواريخ من
جنوب لبنان باتجاه األراضي المحتلة .وأعلنت قيادة الجيش في بيان
أنه بنتيجة التقصي والمتابعة ،تمكنت مديرية المخابرات يوم أمس،
من توقيف اثنين من المتورطين في عملية إطالق الصواريخ في اتجاه
األراضي الفلسطينية المحتلة ،وهما الفلسطينيان خليل خراز وشقيقه
حسن ،اللذان اعترفا بإقدامهما على نقل الصواريخ يومي  13و 14تموز
الجاري إلى مكان إطالقها .وعثر الجيش اللبناني على منصتين إلطالق
الصواريخ في سهل الحنية جنوب مدينة صور ،وضرب طوقا ً حول
المكان.

هل يطلق سراح الموقوفين اإلسالميين اليوم

ونفذ ذوو الموقوفين اإلسالميين اعتصاما ً عند دوار أبو علي في
طرابلس تذكيرا ً بالوعد الذي تلقوه بإطالق دفعة من الموقوفين اليوم
على أن يَعقد المعنيون واألهالي اجتماعا ً للبحث في اإلجراءات الواجب
اتخاذها نصرة للقضية التي ينادون بها.
وأك��د مصدر مطلع في تيار المستقبل لـ«البناء» أن طرابلس لن
تكون على شاكلة الموصل ألن المتطرفين فيها من إسالميين متشددين
وسلفيين ال يشكلون أكثر من  5في المئة .وأش��ار إل��ى أن العمليات
اإلرهابية التي توقفت بعد تشكيل الحكومة التي ضمت حزب الله وتيار
المستقبل ،عادت اليوم جراء األحداث العراقية لكن بوتيرة أقل ،ال سيما
أن االنتحاريين هم من غير اللبنانيين ،وإذ لفت إلى أن الشبكات اإلرهابية
التي لم يكن يتذمر منها تيار المستقبل في السابق لما كانت تقوم به من
توجيه ضربات لخصمه ،أكد أن تيار المستقبل ال يشكل بيئة حاضنة
لهذه الجماعات التي تعتبر االعتدال السني اليوم عدوها األول.
من جهة أخرى ،سقط صاروخان مصدرهما السلسلة الشرقية ،األول
على أطراف بلدة بريتال والثاني بين بريتال شرق بعلبك والطيبة.

� 7شهداء في اليوم العا�شر ( ...تتمة �ص)1
حماس ترفض رسميا ً
المبادرة المصرية

ق����ال م��ت��ح��دث ب���اس���م ح��رك��ة
المقاومة اإلسالمية الفلسطينية
(حماس) إن الحركة أبلغت مصر
رسميا ً رفضها مبادرة وقف اطالق
النار في غزة.
وق������ال س���ام���ي أب�����و زه����ري
المتحدث باسم الحركة إن نتيجة
ال��م��ح��ادث��ات داخ���ل ال��ح��رك��ة هي
رف��ض ال��م��ب��ادرة وم��ن ث��م أبلغت
ح��م��اس م��ص��ر الليلة الماضية
اعتذارها عن عدم قبولها.
وك�����ان ال���ج���ن���اح ال��ع��س��ك��ري
لحماس رف��ض بالفعل المبادرة
المصرية أول من أمس.

بيانات وزارة الصحة

وكانت وزارة الصحة في غزة
أع��ل��ن��ت أن سبعة فلسطينيين
استشهدوا بينهم ثالثة اطفال في
ثالث غ��ارات جوية «اسرائيلية»
على مدينة غزة وجنوب القطاع
م��س��اء أم���س ،بحسب م��ا اعلنت
وزارة الصحة في غزة.
وق��ال المتحدث باسم ال��وزارة
اش��رف القدرة ان طفالً استشهد
في غارة جوية على مدينة غزة،
بينما استشهد ستة آخرون بينهم
طفالن وام��رأة مسنة في غارتين
في خان يونس استهدفت احداهما
مجموعة م��ن ال��م��واط��ن��ي��ن ق��رب
مسجد الكتيبة وسط المدينة.

انتقلت إلى رحمته تعالى

الحاجة �شفيقة �سليمان مكي
زوجة الحاج كاظم ابراهيم
نقيب أصحاب األفران
المرحوم محمد
		
أوالدها:
اللواء عباس المدير العام لألمن العام
		
أحمد
		
شريف
		
علي
		
الحاجة وفيقة
		
ابنتها:
المرحوم أنيس
شقيقاها:
المرحوم وفيق
		
المرحومة هنية زوجة محمود خضرا
شقيقاتها:
أنيسة زوجة عبدالله مكي
		
المرحومة وفيقة
		
المرحومة وفاء
		
صلي على جثمانها الطاهر يوم أمس األربعاء في  16تموز .2014
ُ
تقبل التعازي اليوم الخميس وغدا ً الجمعة في  17و 18الجاري في
منزل العائلة في كوثرية السياد ،ويومي السبت واألح��د في  19و20
الجاري في قاعة جمعية التخصص والتوجيه العلمي ـ سبينس من
الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساء.
اآلسفون :آل مكي ،ابراهيم ،الزين ،حمود ،حامد ،الخطيب ،طحان،
ياسين ،حرشي ،أبو زينب وعموم أهالي كوثرية السياد.

وق��ال إن هناك ارب��ع��ة شهداء
ف��ي اح���دى غ��ارت��ي خ��ان يونس
من عائلة واحدة وهم «الشقيقان
ياسمين وأس��ام��ة االس��ط��ل ( 4و
 6سنوات) ورقية االسطل (70
سنة) وال��ش��اب حسين األسطل
( 23س��ن��ة) اض��اف��ة ال��ى جريح
حالته حرجة جداً».
وأش���ار ال��ق��درة ال��ى «استشهاد
الشقيقين اكرم محمد ابو عامر (34
سنة) وكمال ابو عامر ( 38سنة)
واص��اب��ة ث�لاث��ة اش��خ��اص آخرين
بغارة شنها االحتالل على ارضهم
الزراعية شرق خان يونس» .وفي
الغارة على مدينة غزة «استشهد
الطفل ح��م��زة ث���اري وع��م��ره ست
سنوات».
وب�����ه�����ذا ت���رت���ف���ع ح��ص��ي��ل��ة
الفلسطينيين الذين استشهدوا
م��ن��ذ ب���دء ال���ع���دوان ال��ع��س��ك��ري
«االسرائيلي» قبل تسعة ايام الى
 221شهيدا ً و 1575جريحاً ،وفق
ما اعلن القدرة على موقعه على
«فايسبوك».

صواريخ المقاومة

وردت المقاومة الفلسطينية
ع��ل��ى ال���غ���ارات «االس��رائ��ي��ل��ي��ة»
المتواصلة على قطاع غزة بقصف
«تل ابيب» ،حيث وصف القصف
باألعنف منذ ب��دء ال��ع��دوان ،كما
قصفت مستوطنات اخرى.
وأع��ل��ن��ت ك��ت��ائ��ب ال��ش��ه��ي��د عز
ال��دي��ن ال��ق��س��ام أنّ «ت���ل اب��ي��ب»
قصفت بأربعة ص��واري��خ «ام -
 ،»75ود ّوت صفارات اإلنذار فيها،
فيما أصيب المستوطنون بحالة
من الهلع.
ك��م��ا قصفت ال��ك��ت��ائ��ب ق��اع��دة
تسليم العسكرية بـ  3صواريخ
ق���س���ام وم��س��ت��وط��ن��ة ك���ري���ات
م�لاخ��ي ب���ـ  9ص���واري���خ غ���راد،
ك��م��ا أط��ل��ق��ت  8ص���واري���خ على
مستوطنة غوش دان ،واستهدفت
م��س��ت��وط��ن��ت��ي «ب���ت���اح ت��ك��ف��ا»
و«رم���ات هاشتون» و«اش��ك��ول»
و«هرتسليا» والمجلس االقليمي

شافير بصاروخين ،وق��د اصيب
مستوطن في بئر طوبيا بصورايخ
المقاومة.
وتأتي صواريخ المقاومة ردا ً
على مواصلة االحتالل استهداف
المدنيين الفلسطينيين ،ما أدى
الى استشهاد اكثر من  208شهداء
واكثر من  1540جريحاً ،وذلك
بعد استشهاد سبعة فلسطينيين
في سلسلة غارات جديدة ،وقصف
منزل للمرة الثانية غرب غزة.

«ووتش» تحذر من
استهداف المدنيين

طالبت منظمة «هيومن رايتس
ووتش» الحقوقية االحتالل بالكف
ع��ن ش��ن ه��ج��م��ات ع��ل��ى أه���داف
مدنية واضحة ،بما في ذلك منازل
الناشطين الفلسطينيين .وأكدت
أن نحو نصف المصابين من جراء
ال��ع��دوان العسكري م��ن النساء
واألطفال .كما تظهر البيانات أن
نحو  30في المئة من الشهداء من
النساء.
وأك���دت المنظمة ال��ت��ي تتخذ
م��ن نيويورك م��ق��را ً لها استنادا ً
ال��ى تقرير أول��ي ص��ادر عن األمم
المتحدة أن معظم الرجال الذين
استشهدوا في العدوان هم أيضا ً
من المدنيين.
وأوضحت المنظمة أن االحتالل
أسقط ما ال يقل عن  500طن من
المتفجرات على أه��داف تشتبه
أنها تابعة للمقاومة ف��ي قطاع
غزة.
وأسفر العدوان عن تدمير أكثر
م��ن  1200م��ن��زل وت��ش��ري��د نحو
 7500شخص.
وق��ال��ت س����ارة ل��ي��ا وي��ت��س��ون
رئ��ي��س��ة ق��س��م ال��ش��رق األوس���ط
بالمنظمة« :ال��ح��االت الموثقة
مؤخرا ً في غزة تتطابق بصورة
مؤسفة مع السجل «االسرائيلي»
الطويل من ال��غ��ارات التي تسفر
عن سقوط الكثير من الضحايا
المدنيين».

الأ�سد قي�صر ال�شرق (تتمة �ص)1
 ش��رق جديد يولد م��ع نصر األس���د ،ه��و ش��رق المقاومة،وليس ال��ذي ّ
بشرت به غونداليسا راي��س عام  ،2006الشرق
اإلسرائيلي السعودي يندحر ،وال��ش��رق المقاوم يولد ،وفي
اإلنجازين بصمة األسد ،فالبوصلة تبقى فلسطين ،التي وافق
على منحها إلقامة الكيان الغاصب على أرضها ملك سعودي،
ويتمتع ك�� ّل ي��وم بذبحها ملك سعودي ،وتآمر على المقاومة
التي هزمت غاصبيها ملك سعودي ،وملك سعودي أيضا ً هو
الذي وجد المال والسالح اللذين لم يجدهما لنصرة فلسطين
عندما كان المطلوب تدمير الدولة العربية الوحيدة التي أخلص
رئيسها وجيشها لفلسطين ،وألنّ البوصلة فلسطين فقتال
«إسرائيل» ودحر احتاللها ه ّم دائم ،وزمن االنتصارات بشارة

ال تهاون مع من يحاول المساس بها ،فال بديل عن النصر إال
النصر ،وزم��ن الهزائم قد ول��ى ،وفلسطين ستنتصر شاء من
شاء وأبى من أبى.
 س ّر سورية وسحرها وس ّر الشرق وسحره ،بمنظومة القيَمالتي تمنحهما أسباب الثبات ومصادر القوة ،وهي منظومة تنمو
وتزهر عبر جينات الشعوب التي تتوارث عبر تاريخها العريق
معاني الكرامة والنخوة والعزة ،كما معاني التشارك والتعاون
وتتمسك ب��األرض التي تراكمت فيها دماء
وال��ت��آزر والتآخي،
ّ
أجيال وأجيال ذادت عن الحياض في وجه الغزوات.
 قيصر الشرق يدخل بخطوات األس��د إل��ى العرين ويعلننصره.

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات
المكلفين
مكلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ ق��رب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف:
05/920102
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:
إسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

رضوان أديب أبو دياب

28910

RR140978472LB

14/06/10

اوهانس يارين اراكليان

50449

RR140973210LB

14/06/10

14/06/26

عبده خليل دميان

89005

RR140976539LB

14/06/10

14/06/30

شركة ماجسترال ش.م.ل

91162

RR140976176LB

14/06/09

14/06/25

عزات سلمان شهيب

102233

RR140973475LB

14/06/11

14/06/25

شركة سنتر اوتو ش.م.م

110721

RR140973206LB

14/06/10

14/06/25

منير يعقوب الشدياق

112724

RR140976485LB

14/06/09

14/06/25

بسام عزات القعسماني

129666

RR140973444LB

14/06/10

14/06/26

جبران ابراهيم ابراهيم

160583

RR140973594LB

14/06/09

14/06/27

جورج بشاره خاطر

161602

RR140975935LB

14/06/11

14/06/27

شربل منصور أبي عون

197829

RR140989869LB

14/06/10

14/06/27

وليد انطوان سلمون

199462

RR140976159LB

14/06/09

14/06/25

شركة يوسف سعادة للصناعة
والتجارة العامة

220391

RR140975900LB

14/06/10

14/06/25

هاستيك ترايدنغ ش.م.م

236701

RR140975992LB

14/06/09

14/06/25

نقوال بشارة بيطار

267217

RR140976511LB

14/06/06

14/06/26

ريما مرشد معوض

360650

RR140976406LB

14/06/11

14/06/26

سمير حنا الياس

501157

RR140976499LB

14/06/11

14/06/26

نبيلة احمد بعجور

502597

RR140973461LB

14/06/11

14/06/25

شربل يوسف مفلح

571290

RR140973435LB

14/06/09

14/06/30

روال مارون القطار

864489

RR140984889LB

14/06/06

14/06/25

جوزف جبران ضاهرية

962172

RR140976525LB

14/06/11

14/06/25

هارفي ناجي عويجان

RR141007037LB 1090774

14/06/10

14/06/27

عصام جرجس غصوب

RR141007275LB 1099836

14/06/10

14/06/27

ايلي جوزيف مرجي

RR140986465LB 1290307

14/06/03

14/06/26

مروان يونس فرحات

RR140976114LB 1341220

14/06/11

14/06/25

روال فريز سمعان شلهوب

RR140976216LB 1427647

14/06/09

14/06/25

شارلين بدري الهاشم

RR140983659LB 1667981

14/06/03

14/06/26

دجوني بشاره فرحات

RR140989435LB 1863739

14/06/10

14/06/26

محمد علي موسى

RR140980520LB 1900736

14/06/09

14/06/27

الياس كميل عبود

RR140980839LB 1916845

14/06/06

14/06/26

قره بت اوهانس كورجيان

RR140980808LB 1920320

14/06/06

14/06/26

ربيع حليم الحمصي

RR140977070LB 1945767

14/06/09

14/07/02

احمد علي عواضه

RR140977123LB 1952713

14/06/06

14/06/25

ناريمان سمير ابو حمزة

RR140977110LB 1957621

14/06/10

14/07/02

نانسي انطوان عبد الكريم

RR140977137LB 1959311

14/06/10

14/06/26

كالين جرجي ابو مراد

RR140976922LB 1975742

14/06/11

14/06/25

دعوة لحضور جمعية عمومية
الجمعية التعاونية إلنتاج الحليب في
مدينة بعلبك وجوارها
تدعو الجمعية التعاونية إلنتاج الحليب
في مدينة بعلبك وجوارها األعضاء لحضور
الجمعية العمومية العادية المنوي عقدها
في تمام الساعة الثالثة عشرة من يوم
األحد الواقع في  2014/8/17في مركز
التعاونية وذلك لبحث موضوع:
 1ـ تبرئة ذم��ة مجلس اإلدارة بعد
االطالع على الميزانية العمومية الموقوفة
بتاريخ .2013/12/31
 2ـ انتخاب هيئات مسؤولة جديدة.
وإذا ل��م يكتمل ال��ن��ص��اب ال��ق��ان��ون��ي
لالجتماع تعقد جلسة ثانية بمن حضر
بتاريخ  2014/8/25في نفس المكان
والزمان.
مجلس اإلدارة
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في النبطية
بالصورة الغيابية.
ل��ق��د ح��ك��م��ت ه���ذه المحكمة ب��ت��اري��خ
 2014/7/3على المتهم حسين نجاح
ش��ه��اب جنسيته لبناني م��ح��ل إقامته
بريتال والدته بسيطة تولد  1973بريتال
سجل  66/3بريتال أوقف غيابيا ً بتاريخ
 2011/6/23وال ي��زال ف��ارا ً بالعقوبة
التالية بتجريم المتهم حسين نجاح شهاب
المبينة كامل هويته أع�لاه والمعروف
باسم «أبو علي طليس» والملقب بالعقرب
بجناية ال��م��ادة  125م��خ��درات وب��إن��زال
عقوبة األش��غ��ال الشاقة المؤبدة بحقه
مع غرامة خمسة وع��ش��رون مليون ليرة
لبنانية سندا ً لها وبإدانته بجنحة المادة
 127مخدرات وحبسه وتغريمه سندا ً لها
مدة سنتين ومليوني ليرة لبنانية وبادغام
هاتين العقوبتين سندا ً للمادة  205عقوبات
بحيث تنفذ بحقه إحداهما واألش��د وهي
العقوبة األول��ى العائدة للجناية الممددة
باألشغال الشاقة المؤبدة وغرامة خمسة
وعشرون مليون ليرة لبنانية وباعتباره
فارا ً من وجه العدالة وبإنفاذ مذكرة إلقاء

ريما فايز نهرا

RR140976803LB 1977492

14/06/11

14/06/25

ايلي سليمان عيسى

RR140976763LB 2000171

14/06/10

14/06/26

جويل روبير يونس

RR140976600LB 2040798

14/06/11

14/06/25

غي جورج عشقوتي

RR140975808LB 2069416

14/06/10

14/06/25

ميرنا جرجس عبود

RR140975621LB 2140831

14/06/06

14/06/26

جيمي ميشال صعب

RR140975428LB 2254323

14/06/10

14/06/26

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 1274

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق
14/07/01

اعالن
تعلن شركة كهرباء لبنان الشمالي
المغفلة ـ القاديشا عن تمديد مهلة استدراج
ال��ع��روض العائد ل��ش��راء  5.5كلم كابل
 NYYو 10×2و 25×4ملم ،2وذلك وفق
المواصفات الفنية وال��ش��روط اإلداري���ة
المحددة ف��ي دفتر ال��ش��روط ال��ذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء مبلغ مئة
أل��ف ليرة لبنانية (ت��ض��اف  )TVAمن
قسم الشراء في المصلحة اإلدارية في مركز
الشركة في البحصاص ما بين الساعة 8
صباحا ً و 12ظهرا ً من كل يوم عمل.
ت��ق��دم ال��ع��روض ف��ي أم��ان��ة ال��س��ر في
القاديشا ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الخميس
الواقع فيه  7آب  2014الساعة  12ظهرا ً
ضمناً.
مدير القاديشا باإلنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1279

إسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مالية محافظة جبل لبنان ـ دائرة خدمات
المكلفين
مكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في
مبنى مالية محافظة جبل لبنان ـ بعبدا ـ ق��رب السرايا ـ الطابق الثاني هاتف:
05/920102
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا
اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها
أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني لخاص بوزارة المالية:
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة تاريخ اللصق
الثانية

ميريه ادوار جلخ

87704

RR140973373LB

14/06/16

14/06/27

هاكوب همبارسوم قره مانوقيان

166469

RR140972850LB

14/06/16

14/06/26

شركة كتمار غروب ش.م.م.

175511

RR140973427LB

14/06/17

14/06/26

بلو الين ش.م.م.

228455

RR140973223LB

14/06/18

14/06/26

شي مكسيم (جوزف معوض وشركاه)
ش.م.م.

229879

RR140972885LB

14/06/17

14/06/30

شركة سيمون وطوني

294749

RR140976318LB

14/06/17

14/06/26

وجدي ذياب بو عماد

313453

RR140972951LB

14/06/16

14/06/30

يزيد أسعد أسعد ملحم أسعد

531087

RR140972789LB

14/06/17

14/06/26

ايلي نبيل حنين

534101

RR140975989LB

14/06/17

14/06/26

فانسون ريمون البستاني

546450

RR140978398LB

14/06/16

14/06/30

خليل ميالد سلوم

679288

RR140978702LB

14/06/17

14/06/02

برنار يوسف سالمه

867859

RR140972903LB

14/06/16

14/06/27

الكترو أوتو ش.م.م.

1655769

RR140973299LB

14/06/16

14/06/27

سافيو جورج كرم

1743355

RR140980391LB

14/06/16

14/06/26

جو جوليا جورج عيد

1755602

RR140976057LB

14/06/17

14/06/26

ماري اكوب بوداقيان

1761881

RR140979892LB

14/06/16

14/06/27

داني يوسف الطحان

1921802

RR140980811LB

14/06/10

14/06/26

كارول عادل بو كرم

1945765

RR140977154LB

14/06/17

14/06/26

سوال فؤاد أسعد بطرس

2001912

RR140976732LB

14/06/17

14/06/26

كراسيا طعان حبشي

2063983

RR140975785LB

14/06/18

14/06/27

الياس رشيد خليل

2402603

RR140973237LB

14/06/18

14/06/27

حنا جميل الخوري

2962184

RR140972979LB

14/06/17

14/06/26

رئيس المصلحة المالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان
جورج المعراوي
التكليف 1276

أساس  2014/39مدور
العقار رقم  74تل األخضر ـ قب الياس
نشر إعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية األولى
في البقاع المتسدعى ضدهم:
محمد منير ي��وس��ف ق��زع��ون وورث���ة
ال��م��رح��وم محمد س��ع��ود ي��وس��ف قزعون
وهم جمال يوسف الشماط وفاطمة ومنى
وي��وس��ف محمد س��ع��ود ي��وس��ف قزعون
وورثة المرحوم صبحي محمد قزعون وهم
شقيقته لطيفة محمد قزعون وأوالد شقيقه
ف��ؤاد المتوفى قبله وه��م :محمد مأمون
ومحمد أمين ومحمد وجيه ومحمد مؤمن
وروع��ة ف��ؤاد محمد قزعون وورث��ة بشرى
محمد قزعون وهم روال ورجاء وربيع محمد
قزعون وابن أخيه ألبيه وجيه المتوفى قبله
والمدعو ناظم وجيه محمد قزعون وورثة
نهى حسن محمد داود قزعون وهم :هشام
وحسان وربيع مصباح العطري وناديا
وأحمد ومنيرة حسن محمد داود قزعون
للحضور شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً
إل��ى قلم المحكمة في زحلة لتبلغ أوراق
االستدعاء المقدم نهاد ون��وال حواصلي
بوكالة األس��ت��اذ وليد نصرالله المسجل
برقم أساس مدور  2014/39مدور والذي
موضوعه إزالة الشيوع في العقار رقم 74
تل األخضر ـ قب الياس وللمستدعى ضدهم
المذكورين مهلة عشرين يوما ً من تاريخ
النشر إلب��داء مالحظاتهم على الطلب وإال
يصار إلى إبالغهم جميع األوراق والقرارات
بما فيها الحكم النهائي لصقا ً على باب
ردهة المحكمة.
رئيس الكتبة
جورج أبو فاضل

قزعون وأوالد شقيقه ف��ؤاد المتوفى قبله
وه��م :محمد مأمون ومحمد أمين ومحمد
وجيه ومحمد مؤمن وروع��ة ف��ؤاد محمد
ق��زع��ون وورث���ة المرحومة بشرى محمد
قزعون وهم روال ورجاء وربيع محمد قزعون
وناظم وجيه محمد قزعون بصفتهم يملكون
اسمها ً في العقار رقم  71تل األخضر قب
الياس .ومجهولي محل االقامة .للحضور
شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً إلى قلم
المحكمة في زحلة .لتبلغ أوراق االستدعاء
المقدم من نهاد ون��وال حواصلي بوكالة
األستاذ وليد نصرالله المسجل برقم أساس
مدور  2014/38وال��ذي موضوعه إزالة
الشيوع في العقار المذكور وللمستدعى
ضدهم المجهولي محل اإلقامة مهلة عشرين
يوما ً من تاريخ النشر إلب��داء مالحظاتهم
على الطلب وإال يصار إلى إبالغهم جميع
األوراق والقرارات بما فيها الحكم النهائي
لصقا ً على باب ردهة المحكمة.
رئيس الكتبة
جورج أبو فاضل

ومحمد أمين ومحمد وجيه ومحمد مؤمن
وروعة فؤاد محمد قزعون وابن أخيه ألبيه
وجيه المتوفى قبله المدعو ناظم وجيه
محمد ق��زع��ون وورث���ة المرحومة بشرى
محمد قزعون وهم روال ورجاء وربيع محمد
قزعون المجهولين محل اإلقامة للحضور
شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً إلى قلم
المحكمة في زحلة لتبلغ أوراق االستدعاء
المقدم من نهاد ون��وال حواصلي بوكالة
األستاذ وليد نصرالله المسجل برقم أساس
م��دور  2014/36وال��ذي موضوعه إزالة
الشيوع في العقارين  72تل األخضر ـ قب
الياس .
وللمستدعى ضدهم المذكورين مهلة
عشرين ي��وم �ا ً م��ن ت��اري��خ النشر إلب��داء
مالحظاتهم على الطلب واإلي��ص��ار إلى
إب�لاغ��ه��م جميع األوراق وال���ق���رارات بما
فيها الحكم النهائي لصقا ً على باب ردهة
المحكمة.
رئيس الكتبة
جورج أبو فاضل

أساس  2014/37مدور
العقارين 66 :و  67تل األخضر ـ قب الياس
نشر إعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية األولى
ف��ي ال��ب��ق��اع المتسدعى ض��ده��م :ج��ودت
رياض قزعون ومحمد منير يوسف قزعون
وريما عبد القادر عسقالني وورث��ة محمد
سعود يوسف قزعون وهم جمال يوسف
الشماط وفاطمة ومنى وي��وس��ف محمد
سعود يوسف قزعون وورث��ة المرحومة
نهى حسن محمد داود قزعون وهم :هشام
وحسان وربيع مصباح العطري وناديا
وأحمد ومنيرة حسن محمد داود قزعون
وورثة المرحومة بشرى محمد قزعون وهم
ربيع ورجاء وروال محمد قزعون للحضور
شخصيا ً أو من ينوب عنهم قانونا ً إلى قلم
المحكمة في زحلة لتبلغ أوراق االستدعاء
المقدم من نهاد ون��وال حواصلي بوكالة
األستاذ وليد نصرالله المسجل برقم أساس
م��دور  2014/37وال��ذي موضوعه إزالة
الشيوع في العقارين  66و  67تل األخضر
ـ قب الياس وللمستدعى ضدهم المذكورين
مهلة عشرين يوما ً من تاريخ النشر إلبداء
مالحظاتهم على الطلب وإال يصار إلى
إب�لاغ��ه��م جميع األوراق وال���ق���رارات بما
فيها الحكم النهائي لصقا ً على باب ردهة
المحكمة.
رئيس الكتبة
جورج أبو فاضل

أساس  2014/38مدور
العقار رقم  71تل األخضر قب الياس
نشر إعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية األولى
في البقاع المتسدعى ضدهم :محمد محمد
قزعون وبشرى قاسم قزعون واستيفائيا ً
اس��ب��ي��ري��دون غيكا ومحمد منير يوسف
قزعون وورثة المرحوم محمد سعود يوسف
قزعون وهم :جمال يوسف الشماط.
وفاطمة ومنى ويوسف محمد سعود
يوسف قزعون وورث��ة المرحوم صبحي
محمد قزعون وه��م شقيقته لطيفة محمد

أساس  2014/36مدور
العقار رقم  72تل األخضر ـ قب الياس
نشر إعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية األولى
في البقاع المتسدعى ضدهم:
محمد منير ي��وس��ف ق��زع��ون وورث���ة
المرحوم محمد سعود يوسف قزعون وهم
جمال يوسف الشماط وأوالدهم وهم فاطمة
ومنى ويوسف محمد سعود يوسف قزعون
وورثة المرحوم صبحي محمد قزعون وهم
شقيقته لطيفة محمد قزعون وأوالد شقيقه
ف��ؤاد المتوفى قبله وه��م :محمد مأمون

أساس  2014/29مدور
العقارين 86 :و 3ـ تل األخضر ـ قب الياس
نشر إعالن تبليغ
تدعو محكمة الغرفة االبتدائية األولى
في البقاع المتسدعى ضدهم :محمد منير
ي��وس��ف ق��زع��ون وورث���ة ال��م��رح��وم محمد
سعود يوسف قزعون وهم :أرملته :جمال
ي��وس��ف ال��ش��م��اط وأوالده فاطمة ومنى
وي��وس��ف محمد س��ع��ود ي��وس��ف قزعون
ورثة المرحوم صبحي محمد قزعون وهم:
شقيقته لطيفة محمد قزعون وأوالد شقيقه
المرحوم فؤاد قزعون المتوفى قبله .وهم:
محمد مأمون ومحمد أمين ومحمد وجيه
ومحمد مؤمن وروع��ة ف��ؤاد محمد قزعون
وابن أخيه ألبيه وجيه المدعو ناظم وجيه
محمد قزعون وورثة بشرى محمد قزعون
وه��م :روال ورج���اء ورب��ي��ع محمد قزعون
جميعهم م��ن بقية ورث���ة ث��ري��ا واح��س��ان
قزعون ويملكون أسهما ً في العقارين  86و3
منطقة تل األخضر قب الياس وهم مجهولي
محل اإلقامة للحضور شخصيا ً أو من ينوب
عنهم قانونا ً إل��ى قلم المحكمة في زحلة
لتبلغ أوراق االستدعاء المقدم نهاد ونوال
حواصلي بوكالة األستاذ وليد نصرالله
المسجل برقم أس��اس م��دور 2014/29
والذي موضوعه إزالة الشيوع في العقارين
المذكورين وللمستدعى ضدهم المذكورين
مهلة ع��ش��ري��ن ي��وم �ا ً م��ن ت��اري��خ النشر
إلب��داء مالحظاتهم على الطلب واإليصار
إلى إبالغهم جميع األوراق والقرارات بما
فيها الحكم النهائي لصقا ً على باب ردهة
المحكمة.
رئيس الكتبة
جورج أبو فاضل

القبض بحقه وتجريده من حقوقه المدنية
ومنعه طيلة مدة فراره من التصرف بأمواله
المنقولة وغير المنقولة ومن إقامة الدعاوى
ع��دا المتعلق منها بأحواله الشخصية
وبتعيين رئيس قلم ه��ذه المحكمة قيما ً
على أمواله إلدارتها كما تدار أموال الغائب
وبإبالغ ذلك من يلزم وبتدريكه الرسوم
والنفقات وفقا ً للمواد  125مخدرات و 127
م��خ��درات من قانون العقوبات الرتكابه
جناية اتجار وتعاطي م��خ��درات وق��ررت
إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت له قيما ً
إلدارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 2014/7/7
الرئيس
القاضي محمد مظلوم
التكليف 1265

مفقود
فقد عمر أح��م��د عميص بطاقة هوية
لبنانية ،الرجاء ممن يجدها االتصال على
الرقم .03/851138

